What Caregivers Should Expect
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Arabic

ما الذي يجب أن يتوقعه القائمون عىل رعاية المريض(ة)
مرض رفيوس كورونا ( 2019كوفيد)19-
إننا ندرك أن هذا وقت صعب ومرهق لك
ولعائلتك .نود أن نطمئنكم بأن صحة طفلكم
وسالمته ه أهم أولويتنا.

الزيارة
رئيسيي من
شخصي
سوف يسمح لعائلتك باختيار وتسمية
ر
ر
القائمي عىل الرعاية طوال فية إقامة طفلكم/طفلتكم يف
ر
.
القائمي عىل
أحد
بتواجد
فقط
سمح
ي
ذلك،
ومع
المستشق
ر
الرعاية يف المستشق يف وقت واحد.
للقائمي عىل الرعاية باستخدام األماكن المشيكة يف
ال يسمح
ر
المستشق (أي أماكن تناول الطعام ،أو غرف االنتظار ،أو مناطق
توفي مرافق
اللعب) .وهذا بهدف منع انتشار المرض .سيتم ر
الطعام ودورة المياه.
إذا كنت تخضع حال ًيا للمتابعة من ِقبل إدارة الصحة ولم تتمكن
من زيارة طفلك/طفلتك يف المستشق ،فسنقوم بالتواصل معك
عي
حول خطة رعاية الطفل(ة) والمستجدات ذات الصلة ى
الهاتف.

التواصل
أثناء تقديم الرعاية لطفلك /طفلتك يف مرافقنا ،سنتأكد من
أنك تتلق باستمرار آخر المستجدات بخصوص حالة
طفلك/طفلتك الطبية وخطة الرعاية.
رج االمتناع عن
خصوصيتك مهمة لنا .ي ى
مناقشة تشخيص طفلك/طفلتك مع الجهات االعالمية أو
االجتماع.
عىل منصات التواصل
ي

الخدمات المتوفرة
اختصاص(ة) حياة الطفل عىل تقليل التوتر والقلق
سيساعد
ي
توفي فرص
الذي قد يشعر به طفلك/طفلتك وذلك من خالل ر
وتحضي ودعم الطفل(ة) لإلجراءات الطبية ،ومشاركة
للعب،
ر
النفس.
المعلومات التثقيفية عن التشخيص ،والدعم
ي
الطب للمساعدة يف
االختصاص (ة)
يتعاون
االجتماع مع الفريق ى ي
ي
ي
تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية والعملية للمرص
األطفال وعائالتهم.
ً
يتواجد لدى الطلب أيضا رجل الدين يف المستشق للخدمات
الدينية والروحية.

ً
نظرا ألن كوفيد 19-معدي للغاية ،سيتم وضع طفلك يف منطقة
تخضع لمراقبة عالية بموجب بروتوكول العزل .سيقوم جميع
أعضاء الفريق المعنيون بطفلك بارتداء معدات الوقاية
الشخصية أو "( "PPEانظر الصور).
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